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A FELADATRÓL

Alapige: Zofóniás 3 Olvasmány: Titusz 1,5

Folytatjuk  múlt  vasárnap  megkezdett  sorozatunkat,  így  a  presbiteri  tisztújítás  kérdései  vannak
előttünk ma is. Közelebbről, a presbiteri szolgálattal járó feladatokról gondolkozunk a mai ige alapján.

A presbiteri szolgálat mindig feladatokkal jár. Távol van Isten országának a rendjétől, hogy valaki
csak úgy feladat  nélkül  legyen.  Ahogy a  mai  munkaerő  piacon is  jelen  van a  szemlélet,  konkrét
feladatokra szóló megbízással  alkalmaznak munkaerőt,  valahogy az Isten országában is  hasonló a
helyzet.

Pál feladatot ad munkatársának, Titusznak. Megadja ottléte, szolgálata célját: azért hagytalak ott,
hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket… konkrét feladatokról van szó, amelyet Pál és
Titusz egyaránt jól ismer. Ezek közül az első, hogy a tennivalókhoz további munkatársakat állítson
szolgálatba.

Elintézetlenül maradt ügyeket mindig találunk. Isten országának ezt a dinamikája Isten munkájából
fakad. Ő az, akit a Szentírás folyamatos aktivitásban mutat be számunkra. Aki az Ő országában kap
feladatot – márpedig mindnyájan ezt tesszük, még ha különböző módon és mértékben is – az sosem
tétlen, ahogy az Úr sem az. Isten szüntelenül munkálkodik, és ehhez folyamatosan hív bennünket is.
Isten népe sok esetben úgy tűnik, inkább munkaerő hiánnyal küzd: a munka sok, a munkás oly kevés –
ahogyan megénekeljük Jézus szavai nyomán.

Melyek ezek az ügyek – konkrétabban lássuk ezt a mai gyülekezetre és a presbitériumra nézve. A
gyülekezet lelki és anyagi dolgainak sáfára a presbitérium. Ezek alapján látjuk a lelki munkában helyt
kell állni: meglátni az evangélium továbbadásának leghitelesebb módjait. Ebben nélkülözhetetlen a
hit, az igazi bizonyosság, mely által a presbiter is bizonyságtevő életet él. Lelki munka a közösség
irányításának feladata, a másik emberrel való tisztes kapcsolat, a közösségre való nyitottság, az abban
való aktivitás. Az anyagiak terén a javak helyes kezelése, az ahhoz szükséges pénzügyi, építési, jogi
feladatok átlátása. S mind az anyagi, mind a lelki javakkal való jó gazdálkodás bölcsességet is kíván.

Ha nézzük a feladatokat, s hozzá odatesszük saját magunkat, hamar arra az eredményre juthatunk,
hogy én ehhez kevés vagyok. Jó, hogy az Ige üzenetében Isten is valami hasonlóra akar rávezetni!
Kell az elkötelezettség, kell a hit és a szakértelem, de emellett kellenek a munkatársak. Titusz erre kap
felhívást. Állítson szolgálatba olyanokat, akik Isten erejével, az Ő bölcsességével és az Ő szeretetével
töltekeznek be. Ami már önmagában a keresztyén élethez is kell: Isten az, aki a rendezetlen ügyeket
bennünk is rendbe tette. Az Ő segítségével indulhatunk neki az ő országa szolgálatának. Ő adja a
feladatot, ő adja hozzá a hitet, a szakértelmet, az erőt. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink

Az istentisztelet után énekkari próbát tartunk.

Jövő vasárnap, augusztus 20-án, vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyen megemlékezünk
államalapító királyunkról és a keresztyénség felvételéről. Az alkalmat követően énekkari próbát tar-
tunk.

Településünkön augusztus 19-én, szombaton 10 órakor lesz ünnepi megemlékezés.

Augusztus 26-án lesz az egyházmegyei főzőverseny Etyeken. A szervezők még mindig várják a gyüle-
kezeti csapatok jelentkezését.

Augusztus 27-én, vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön újkenyér alkalmából úrvacsorás is-
tentiszteletet tartunk. Ezen a vasárnapon hívjuk össze a korábbi évtizedekben gyülekezetünkben kon-
firmáltakat.



2. A múlt vasárnap a Választási bizottság összesítette a beérkezett 22 jelölő ívet. A gyülekezet tagjai
által megnevezett 25 jelöltből 19 fő felel meg a törvényi előírásoknak. Őket szeptember végéig keres-
sük fel a bizottság tagjaival, hogy nyilatkozzanak a jelöltséggel kapcsolatban. 

3. Az elmúlt hetekben építési ügyeinkben is történtek előrehaladások. Legfontosabbként van előttünk,
hogy a nyári egyeztetések után az Emberi Erőforrások Minisztériumának Támogatáskezelője elfogadta
költségvetés-módosításunkat, melynek értelmében hamarosan megérkezik számlánkra a parókia felújí-
tásának megkezdéséhez szükséges első nagyobb összeg, melyet anyagbeszerzésre fordítunk. A kiviteli
tervek  elkészítése,  valamint  a  munkálatok  előkészítése  a  következő  hónapokban  van  napirenden.
Igyekszünk a gyülekezet közösségét is folyamatosan tájékoztatni a megkezdődő tervezési munkákról.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


